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Aquest Cicle Formatiu de Cicle Superior (CFGS ISE1) capacita a l'alumnat per generar Animacions en 2D i 3D, produccions audiovisuals i

desenvolupar productes audiovisuals multimèdia interactius.

La formació inclou la creació, el desenvolupament i producció de projectes d'Entorns Visuals, Realitat Augmentada (A.R.) i Gamificació,

integrant els elements i fonts que intervenen en la seva creació i tenint en compte les relacions, dependències i criteris d'interactivitat, a partir

de paràmetres prèviament definits.

 

-  Durada: 2.000 hores (1.617 en el nostre centre educatiu i 383 en un centre de treball en pràctiques). 

                     Aquestes hores es distribueixen en dos cursos acadèmics (veure pàg. 3 - 4).

-   Places disponibles en la modalitat presencial: 20 alumnes per curs

-   Places limitades en la modalitat Online.

Desenvolupament de Videojocs: Diferents motors com Unreal Engine, Unity o CryEngine.

Adaptació de Mons 3D a Realitat Virtual (V.R.): HTC Vive i Oculus Rift.

Animació i Rigging 2D y 3D: Maya i AfterEffects per a la creació de personatges.

Desenvolupament de Realidad Augmentada (A.R.): Treballem amb Microsoft HoloLens i dispositius mòbils.

Programació: Scripting en C#, Java o, qualsevol altre, necessari per videojocs o Entorns Virtuals.

Gamificació: Com estratègia d'aprenentatge, teambuilding empresarial, engagement.

Màsters addicionals inclosos: 3D Specialist Game Engine &  VFX / Visual Narrative i optatius.
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Pràctica HoloLens
Edició amb Maya de "CASTAÑITA".
Corto 3D realizat per alumnes de Sant Marc.
Edició amb Maya de "CASTAÑITA".
Corto 3D realizat per alumnes de Sant Marc. Pràctica HoloLens
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MODALITAT PRESENCIAL

Oferim l'oportunitat de cursar i adaptar l'horari no presencial per aquells alumnes que ho necessitin. Donat que tots els continguts tenen una representació OnLine,

oferim un servei de formació no presencial i adscrita a les condicions del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

MODALITAT ONLINE

En aquesta modalitat, els alumnes es matriculen per cursos. Cada alumne decideix de quants mòduls es matricula en funció de la seva disponibilitat. Cada mòdul pot

cursar-se amb un màxim de 2 anys. Els continguts es nodreixen de classes en streaming, tutorials i recursos diversos del campus OnLine.
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Al Cicle Formatiu de Grau Superior (CFPS ISE1) la Realitat Virtual (V.R.) i la Realitat Augmentada (A.R.) són essencials en el desenvolupament

de videojocs, simulacions, pel·lícules i altres animacions 3D. Per això comptem amb l'últim hardware del mercat: Oculus y Vive.

A més, amb les HoloLens de Microsoft garantitzem que els desenvolupaments en Realitat Augmentada (A.R.) comptin amb la tecnologia més

novedosa gràcies a aquest sistema autònom.

Edició de ZBrush i  Maya per Luigi Li i Eloi Rubinart.Edició de ZBrush i  Maya per Luigi Li i Eloi Rubinart.



132 h

165 h

132 h

99 h

132 h

99 h

66 h

66 h

66 h

957 h

Disseny, Dibuix i Modelat per a l'Animació

Animació d'Elements 2D i 3D

Color, Il·luminació i Acabats 2D i 3D

Empresa i Iniciativa Emprenedora

Realització de Projectes Multimèdia Interactius

Realització del Muntatge i Postproducció d'Audiovisuals

Comunicació Experiencial i Gamificació

Projectes d'Animació Audiovisual 2D i 3D

Projectes de Jocs i d'Entorns Interactius

TOTAL

CONTINGUTS HORES
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231 h

132 h

132 h

66 h

383 h

99 h

1043 h

Desenvolupament d'Entorns Interactius Multidispositius i Videojocs 

Creació de Mons Virtuals

Tecnologies de Realitat Augmentada (A.R.)

Formació i Orientació Laboral

Formació en Centres de Treball

Projectes de Mons Virtuals, Realitat Augmentada y Gamificació

TOTAL

CONTINGUTS HORES SOFTWARE
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Tenen accés directe al Cicle Formatiu de Grau Superior (CFPS ISE1) les persones que compleixin algun d'aquests requisits:

Estar en possessió del títol de Batxillerat (no es requereix haver superat la prova de Selectivitat).

Acreditar qualsevol Llicenciatura o Grau universitari.

Disposar del títol de Tècnic de Formació Professional o Tècnic Superior de Formació Professional o Tècnic

Especialista.

Haver superat el Curs d'Orientació Universitària (COU) o el preuniversitari.

Acreditar la superació de la Prova d'Accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

Haver aprovat la Prova d'Accés a Grau Superior de Formació Professional.

Jordi Jorba - UnityJordi Jorba - Unity

David Ordoñez - Unreal

Curt 3D realizat per alumnes de Sant Marc
Fotograma de "CASTAÑITA".

Curt 3D realizat per alumnts de Sant Marc
Fotograma de "CASTAÑITA".

Guillem Gomis - 3dsMAX David Ordóñez - 3dsMAXDavid Ordóñez - 3dsMAX



Amb aquests estudis s'obté el títol de Tècnic/a Superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de Grau. 

Els graduats del Cicle Formatiu de Grau Superior (CFPS ISE1) poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. La

superació del mateix permet accedir al món laboral com: 

Animador/a en 3D

Animador/a en 2D

Modelador/a en 3D

Grafista digital

Generador/a d'Espais Virtuals

Técnic/a d'Efectes Especials en 3D

Integrador/a de Multimèdia audiovisual

Desenvolupador/a d'aplicacions i productes Audiovisuals Multimèdia

12
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Editor/a de continguts Audiovisuals Multimèdia interactius i no interactius

Técnic/a en sistemes i realització Multimèdia

Creador/a de Mons Virtuals i Interactius

Assessor/a tecnològic/a en comunicació experiencial per empreses

Creador/a de plataformes d'entreteniment i rol

Productor/a de contingut per ciutats intel·ligents

Consultor/a de solucions de Realitat Augmentada (A.R.)

Dissenyador/a de videojocs en l'àmbit de la Gamificació
Sala Andrea

Fotograma de "CASTAÑITA".
Corto 3D realitzat per alumnes de Sant Marc
Fotograma de "CASTAÑITA".
Corto 3D realitzat per alumnes de Sant MarcTargo Sirol - Spider TankTargo Sirol - Spider Tank
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DISENYAR, DIBUIXAR, MODELAR I ANIMAR EN 2D I 3D

El software per crear Videojocs, Mons Virtuals, integració amb Efectes Especials, Matte Paintings, Realitat Augmentada (A.R.) i

Realitat Virtual (V.R.) és molt divers.

Les empreses destacades a cadascun d'aquests àmbits són aquelles que demà generaran llocs de feina, per això el coneixement dels

seus entorns de producció serà definitiu per desenvolupar tasques de qualitat.

Apostem per llicències amb demanda professional i gran penetració en el mercat gamer i audiovisual: Nuke, Houdini i Unreal, entre

d'altres.

Aaron KornusAaron Kornus

Eina per a modelar, animar i

renderitzar recursos per

desenvolupar i dissenyar videojocs

de primera qualitat, modelar interiors

i objectes, animar a personatges,

proporcionar efectes visuals per

aconseguir una creació amb un gran

nivell de detall.

Autodesk
3dsMax

Adobe
Illustrator

Disseny que treballa a partir de

gràfics vectorials amb la funció de

crear de manera artística, gràfics en

la web, logotips, icones, il·lustracions

per llibres, i qualsevol obra de

diverses mesures, així com l'edició

digital tècnica.

Substance
Painter

Aplicació d'excel·lència en tant que

deixa a l'abast dels clients poder

dissenyar i fer creacions d'objectes

3D hiperrealistes creant textures

per assets, formes, color amb molts

detalls, per projectes cinematogràfics

videojocs.

MegaScans

Llibreria que permet tenir accés a

recursos escanejats mitjançant

fotogrametria. Podem trobar recursos

amb formes geomètriques,

superfícies transformades en

materials pels motors de render per a

crear contingut.

Permet treballar el modelatge

i texturitzar en 3D esculpint i pintant

geometria digitalment, amb un gran

nivell de detall a través d'eines

intuïtives i tàctils.

Autodesk
Mudbox

Autodesk
Maya

Serveix com a programa d'animació,

modelatge, simulació,

desenvolupament de gràfics en 3D,

que permeten crear efectes per

pel·lícules, televisió i jocs digitals.

Zbrush

Programa per a esculpir en 3D,

escultura i pintura digital, com si fos

una massa d'argila digital, permet

modelar formes i crear persones i

qualsevol personatge que vulguem

inserir en 3D en els nostres

projectes, al cinema, videojocs, etc.

Marvelous
Designer

Eina que facilita el disseny de roba

en 3D per a videojocs, animacions,

etc. Es treballa amb profunditat

el detallisme i la qualitat de les

textures.

Adobe
Photoshop

Editor que forma part del programari

Adobe Systems. Aquest serveix per a

fer disseny gràfic i edició d'imatges

digitals, permetent que es pugui

incloure en animacions,

composicions, etc.

Metashape

Creació de models 3D a partir de

diverses imatges realitzades amb

una o més d'una càmara.
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com a funció principal la creació

d'efectes visuals i animació 3D per

professionals, gràcies a l'ús d'eines

de Computer Graphics com el

modelatge 3D.

Houdini Final Cut Pro X

Aplicació multimèdia que permet

crear, editar, dividir i produir vídeos

de màxima qualitat, fins i tot, edició

de vídeo de 360° i visualització amb

ulleres VR.

Nuke

Aplicació basada en nodes

desenvolupada per Digital Domain,

permet realitzar composicions i

efectes visuals empleats a la

postproducció.

Avid Media
Composer

Programari d'edició de vídeo i

pel·lícules no lineal (NLE), que

permet l'edició fora de línia i en línia,

amb una qualitat excel·lent de vídeo

SD sense comprimir.

Presa com a objectiu poder aplicar

efectes visuals i gràfics d'animació en

els títols, crèdits, introduccions i

combinar imatges i vídeos.

Adobe
After Effects

Adobe
Animate

Programa d'animació 2D per a

produccions audiovisuals, sèries o

videojocs. Tova Animate és una

proposta professional per a la creació

de continguts bidimensionals.

Adobe
Premiere Pro

Programari d'edició de vídeos líder

del sector per pel·lícules, TV i la

Web. Aquest és compatible per a

treballar amb altres serveis i

aplicacions d'Adobe per a crear

fitxers amb millor qualitat, editant

amb qualsevol format, fins i tot

realitat virtual.

Cakewalk
by bandlab

Edició d'àudio i música professional

amb funcions per Windows i Mac.

Les seves funcions més rellevants

són gravar, editar música, veu, tallar,

enganxar, silenciar, comprimir,

amplificar, afegir efectes de ressò,

etc.

Davinci
Resolve

Edició de vídeo no lineal (NLE) amb

opció per a sincronitzar àudio, eines

d'edició de línia de temps,

transicions, etc.

Adobe
Audition

Programari d'edició d'àudio líder del

sector. Aquest és compatible per a

treballar amb altres serveis i

aplicacions d'Adobe per a crear

fitxers amb millor qualitat, editant

amb qualsevol format, fins i tot

realitat virtual.

Vuforia

Construcció d'aplicacions de realitat

augmentada, a partir de l'ús de lent

màgica poden entrellaçar elements

del món físic real amb elements

virtuals, models, imatges pel motor

de videojocs Unity, on poden

observar-lo des de la pantalla.

Unreal
Engine

Motor de joc d'última generació, una

eina de creació en 3D en temps real i

avanç. També ofereix llibertat i

control, experiències interactives i

món virtuals als seus creadors.

Ar Core

Crear aplicacions de realitat

augmentada per als dispositius

d'Android. Aquesta plataforma digital

ha desenvolupat eines de UI, un llenç

creatiu i dispositius mòbils, millorant

el realisme de les escenes i les

autofotos i animacions.

AR Kit

Tecnologia de realitat augmentada

(AR) per sistemes de l'empresa

multinacional Apple, que utilitza

dades de les càmeres i sensors dels

dispositius per a combinar els

objectes virtuals i els físics de

l'entorn.

Unity 5

Plataforma per a crear jocs

multiplataforma i experiències

interactives 2D i 3D. Sovint els creadors

ho utilitzen en el desenvolupament

d'aplicacions AR que contribueixen en

temes de la societat: sanitat, educació,

etc.

Android
Studio

Desenvolupament integrat oficial per

a la plataforma Android, que ofereix

als seus usuaris les eines fent

possible l'accés des de la línia de

comandaments les eines SDK, per a

crear aplicacions per als dispositius

d'Android.

Axure

Software per a crear arquitectures

d'informació, prototips avançats i

exportar-los a formats accessibles.

Ofereix la possibilitat de dissenyar

prototips i especificacions per a llocs

web i aplicacions, introduint codis en

llenguatge corrent.

Windows
SDK

Plataforma per a crear simulacions i

experiències interactives 3D. Realitat

Augmentada o Mixta per a

desenvolupar diferents eines de

treball: enginyeries, sanitària, oci,

recerca i tot un ventall de propostes

en diferents sectors.

POST-PRODUCCIÓ I VFXVR I AR
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Busquem els millors contactes perquè el nostre alumnat tingui les experiències pràctiques i laborals de qualitat.

Les empreses s'actualitzen cada any acadèmic, podeu consultar les novetats contactant amb nosaltres a través de:

intership@santmarc.com o trucant al 682 583 835.

http://www.santmarc.studio/


Cita anual en què el claustre proposa als alumnes el tema de base dels projectes amb una setmana d'antelació, i aquests, organitzats

per equips de treball tenen com a fita la creació d'un videojoc al llarg d'un cap de setmana. Aquest haurà de ser competitiu per jugar en

un ordinador mitjançant Engines com Raylib, Unread o Unity, per crear també assets propis.

La Game Jam ens permet desenvolupar i fomentar el pensament creatiu dels nostres alumnes, l'experiència de l'esforç sota pressió,

reafirmar els seus coneixements de programació, la resolució de conflictes, el treball en equip i la gestió. Ingredients essencials pel seu

futur professional.
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Les noves tecnologies tenen més cabuda en la nostra societat. El creixement és exponencial, així com el consum de videojocs. Les fires tecnològiques són

un bon exemple d'apropament: fomenten la trobada de consumidors de videojocs, de desenvolupadors que els creen i empreses que els proporcionen, a més

de presentar noves tecnologies i recursos enfocats a aquest camp tecnològic.

La finalitat de les sortides és el retrobament amb desenvolupadors per enfortir la creativitat dels alumnes, oferint un espai d'experimentació amb videojocs

actuals, obtenint així millors resultats en els seus projectes.

Aquest tipus d'events, permeten apropar a l'alumnat de manera competencial al món empresarial i laboral, nodrint-se de les novetats del sector, y que

conoguin de primera mà quines companyies i empreses ofereixen i creen videojocs a l'actualitat.

EVENTS NACIONALS I EUROPEUS

NICE ONE BARCELONA

GAME JAM
GAMESCOM

Nice One Barcelona 2019Nice One Barcelona 2019 Gamescom 2019 ColoniaGamescom 2019 Colonia

Game Jam - Abril 2019Game Jam - Abril 2019
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Exercici de Matte Painting.
Treball realitzat al máster amb NUKE & Maya.
Exercici de Matte Painting.
Treball realitzat al màster amb NUKE & Maya.M
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Utilitzem el més professional del mercat: en el sector es treballa amb Houdini i Nuke en diferents escenaris (videojocs, cine i publicitat).

Renderització de pràctiques amb motors com Arnold i RedShift, que també estan presents en el propi CFGS ISE1.

24 25

SOFTWAREMàster propi de Sant Marc que ofereix formació Online al nostre Campus, el curs és el perfecte

complement addicional al Cicle Formatiu de Grau Superior (CFPS ISE1).

Alta formació pràctica amb Houdini, After Effects, Nuke & Cara VR, aprofundint a les tècniques

Matte Painting's, Motion Capture, Kinect Capture, Motion Tracking i Efectes Visuals aplicats a

Videojocs o al Cine.

Gratuït pels nostres alumnes de CFGS ISE1.

Game of Thrones. Digital ArtsGame of Thrones. Digital ArtsM
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SOFTWARE

Projecte Substance PainterProjecte Substance Painter

Gratuït per als nostres alumnes de CFGS ISE1.

Màster propi que pretén desenvolupar un videojoc des dels seus inicis: modelar, texturizar,

unity i programar.

Alta formació pràctica amb Autodesk 3dsMax, Substance Painter, Unity, Unreal Engine i

d’altres. Un total de 308 hores de formació amb classes a temps real, videotutorials,

masterclasses de professionals del sector, exercicis pràctics i la creació d’un videojocs com

a projecte final.

M
À

ST
ER

G
A

M
E

D
EV

EL
O

PM
EN

T

28 29



30 31

D
U

R
A

D
A

 A
PR

O
XI

M
A

D
A

:  
99

h

Cyberpunk 2077Cyberpunk 2077M
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SOFTWARE

Projecte d'Intercanvi amb Mèxic.
Edició amb Adobe Premiere Pro.
Projecte d'Intercanvi amb Mèxic.
Edició amb Adobe Premiere Pro.

Gratuït per als nostres alumnes de CFGS ISE1.

Tot tractament d'imatge amb voluntat narrativa requereix d'uns mínims coneixements de narració

audiovisual.

El curs ofereix la possibilitat (opcional) de complementar l'aprenentatge del Cicle CFGS ISE1 amb

100 hores de formació lectiva, l'objectiu essencial del qual és dotar a l'alumne dels instruments

per interpretar i reconèixer els mecanismes que conformen la narració audiovisual (Guio,

Gèneres, Muntatge), i la seva interacció amb elements propis del context històric i industrial.

Combinant classes teòriques OnLine amb pràctiques individuals i grupals, a més de

masterclasses presencials i atenció personalitzada, el curs és l'accessori perfecte per futurs

creadors.
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Aula GamingAula Gaming

Equipacions professionals d'àudio i vídeo: càmares Panasonic HC-X1E; il·luminació professional; plató de chroma i mocap.

Aulas de PC's Gaming: monitors Ultra panoràmics, gràfiques GeForce 1070, RTX sèrie 2000 o superiors, SSD's i Nvme, 32 Gb RAM o i7's

segons maquinària.

Operativa il·limitada amb Gsuite i Google Drive per emmagatzemar vídeo, imatges, projectes, etc.

Aula d'iMacs: I7, SSD's 1TB, 27", 40 GB RAM.

Tabletes Digitalizadores Wacom Intuous M per a cada alumn@.

Campus Virtual amb tota la formació Online i col·laborativa.

Aula de Gravació i Motion Capture/Realitat Virtual.

Sala polivalent de Producció Audiovisual.

HTC Vive, PS Pro + VR i Oculus Rift.

Espais de descans i  productivitat i xarxa wifi d'alta capacitat.
Aula de ProduccióAula de Producció Aula de ProduccióAula de Producció

Sala AndreaSala Andrea
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Piotr Bystry

VIDEOJOCS
+

  V.R. 
=

FUTUR 
DE

L'OCI DIGITAL

Aula de Producció
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